DURST PÉTER
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
GYULA ÉS PÉTER
GYULA SZÜLEI

1. Párosítsa a szavakat és a kifejezéseket a magyarázattal!
nyugdíjba megy
nyugdíjas
nyugdíj
nyugalom
nyugodt

Csend és békesség.
Nem ideges, nem mérges.
Abbahagyja a munkát, nem megy többet dolgozni.
Olyan ember, aki már nem dolgozik.
Pénz, amelyet az idős emberek kapnak.

2. Egészítse ki a mondatokat a megadott igealakokkal!
olvasgatok

dolgozgattunk

tanulgattam

vásárolgatnak

nézeget

A karácsonyi vásárban az emberek ___________________ és forralt bort isznak.
Csak hétfőn kezdek el igazán a vizsgára készülni, de már ma is egy kicsit ________________.
Este nem szeretek tévét nézni, inkább ________________ egy kicsit.
Kimentünk a kertbe és ________________ , de egy óra után bementünk a házba, mert hideg volt.
A nagymama a gyerekekkel régi fényképeket __________________.

3. Ön szerint mit csinálnak általában a nyugdíjasok?
hegyet másznak
buliznak
külföldre utaznak

bicikliznek
otthon olvasgatnak
tévét néznek

vásárolgatnak
sokat dolgoznak
interneteznek

4. Olvassa el a szöveget és egészítse ki az alábbi mondatokat!
Gyula most a __________________ megy.
Gyula azt gondolja, hogy az édesapja nem szokott __________________, mert már idős.
Gyula a __________________ mellett látja apukája biciklijét.
Gyula szülei a Bükkbe __________________.
Gyula a __________________ megy, mert inni akar egy pohár vizet.
A konyhában sok __________________ van.
Gyula szülei a __________________ buliztak.
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Gyula a buszmegállóban áll. Várja a buszt. Találkozik egy barátjával és egy kicsit beszélgetnek.
-

Megyek a szüleimhez. Segítek nekik takarítani. Tudod, már idősek…
Tényleg, már elég idősek. De elég fittek, nem? Tegnap láttam apukádat biciklizni.
Szerintem az nem az én apukám volt. Nem szokott biciklizni. Csak otthon dolgozgat a
kertben, meg olvasgatnak. Idősek már…

Gyula megérkezik a szüleihez. A ház mellett látja apukája biciklijét.
-

Apa, miért van itt a bicikli? Azt hittem, már nem szoktál biciklizni.
De szoktam. Persze csak lassan és nyugodtan. Semmi rohanás.

Bemennek a házba. Gyula bőröndöket lát a kanapén.
-

Miért vannak itt a bőröndök? Utaztok valahova?
Igen. Nem mondta Anya? Megyünk kirándulni a Bükkbe.
Hegyet másztok?
Persze. Friss levegő, szép erdők… Nem szeretjük ezt a nagy várost. Kell egy kis nyugalom.
Tudod, mi már idősek vagyunk…

Gyula a konyhába megy, mert inni akar egy pohár vizet.
-

Mi ez a sok üveg itt? Ki ivott ennyi kólát meg pezsgőt? Meg van itt borosüveg is…
Tegnap buli volt. Itt voltak a nyugdíjas klubból a barátaink. A bulik után sokat kell takarítani,
ezért kell a segítség. Jó, hogy itt vagy, kisfiam.
De... Ti buliztok, én meg takarítok?
Mi is takarítunk. De a takarítás nem könnyű, mi meg már idősek vagyunk, tudod…

Segítség a 4. feladathoz.
Használhatja a következő szavakat (de más jó megoldás is van): konyhába, biciklizni, barátaikkal, ház, szüleihez,
utaznak, üveg

